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Jukka Summanen
Puumalassa kuultiin Ducatien 
papatusta ja Moto Guzzien 
V-koneiden höpötystä, kun 
italialaisten moottoripyörien 
harrastajat leireilivät Koskense-
lällä toissaviikonloppuna.

Italoralliin osallistui järjestä-
jien mukaan satakunta henkeä 
ja 70-80 pyörää.

Lauantaina pyöräkaravaani 
kiersi Kietävälän kautta Lin-
navuorelle ja Sulkavan kautta 
takaisin. Osa vieraista tutustui 
myös saaristotien maisemiin 
ja muihin Puumalan nähtä-
vyyksiin.

Koskenselällä ohjelmassa oli 
köydenveto ketju- ja kardaani-
kuskien välillä. Ketjuvetoiset 
voittivat.

Italialaisaiheisen tietokil-
pailun jälkeen oli ohjelmassa 
tekniikkanurkkaus, jossa ei 
nykyään bensa tai öljy haise. 
Aiheena oli Guzzien ja Duca-
tien moottoriohjausjärjestelmän 
säätö tietokoneen avulla.

ITALOPYÖRIEN harrastajat 
eivät ole merkkifanaatikkoja, 
mutta kiinnostus Italiaa ja sen 
kulttuuria kohtaan yhdistää 
monia.

Italopyörät rallasivat Koskenselälle

-Valtaosa tästäkin porukasta 
on käynyt Italiassa useamman 
kerran, myös autolla tai lentäen, 
tietää Koskenselän kokoontu-
misen järjestäjä, imatralainen 
Mika Ryytty.

Honda T-paitaan sonnustau-
tuneella Ryytyllä on tallissaan 

K u u s i s y l i n t e r i n e n 
1970-luvun Benelli ke-
rää harrastajapiirien 
katseet ja kiinnostuksen 
takuuvarmasti.

Mika Niemelä ja Marjo Alanko kehuivat Puumalan teitä motoristeille mukavan mutkaisiksi, 
vaikka routaheitot paikoin iskivätkin jouset pohjaan. Keskellä takana rallin järjestäjä Mika 
Ryytty.

Ducati vuodelta 1982 muistuttaa tyylillään Imatran RR-
ajoista.

kolme Moto Guzzia ja yksi 
Honda, joka sekin on valmis-
tettu Italiassa.

-Italiassa on Hondan tehdas.
Valtaosa kokoontumiseen 

saapuneista pyöristä oli Moto 
Guzzeja, koska tapahtuman 
järjestelyvastuu oli tänä vuonna 
Guzzi-kerholla. Järjestelyissä 
vuorottelevat vuosittain myös 
Ducati- ja Aprilia -kerhot.

JOUTSENOLAINEN Ville 
Tyyster poikkesi lauantaina 
päiväseltään kokoontumisajos-
sa. Ajopelinä on vuoden 1982 
Ducati.

-Pyörä tuntuu oikein hyvältä. 
Siinä on henkeä.

Mika Niemelä ja Marjo 
Alanko saapuivat Koskense-
lälle Kouvolasta uudehkolla 
1 200-kuutioisella Moto Guz-

zillaan.
-Guzzin matkamalli kiin-

nosti, koska sen säädettävän 

satulakorkeuden ansiosta jalat 
ylettyvät maahan. Yleensä mat-
kaendurot ovat liian korkeita 
näin pienikokoiselle kuskille. 
Lisäksi se on nätti pyörä. Ja 
tehot riittävät hyvin kaksi päällä 
ajamiseen, Niemelä kehuu.  

Matkaendurossa Niemelää 
viehättää, että sillä voi poiketa 
välillä sorateillekin, jossa sillä 
on miellyttävämpi ajaa kuin 
katupyörällä.

UKKOUTUMINEN on moot-
toripyöräpiireissä yleiseuroop-
palainen ilmiö. Sen huomasi 
myös viikonlopun Italorallis-
sa.

-Keski-ikä alkaa olla 50 vuot-
ta kaikissa kokoontumisajoissa. 
Nuorempia ei juuri mukana näy, 
arvioi Mika Ryytty.

-Ajokorttiuudistuksen takia 
nuorempia ei ole tulossakaan. 
Korttivaatimus alkaa olla niin 
kallis ja raskas, että harva viitsii 
lähteä enää moottoripyörä-
korttia hankkimaan, säestivät 
ikätoverit.


